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“Evaluarea unei afaceri 

este in parte stiinta, in 

parte arta.” 

- Warren Buffet 
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Nici razboiul nu mai este ce-a fost, astfel ca pietele 

au recuperat mare parte din pierderile din sedinta 

anterioara. Si la noi indicii au inchis pe plus, cu 

aprecieri intre 1,79% (BET-PLUS) si 3,14% 
(BETAeRO). Lichiditatea a ramas buna, valoarea 

tranzactiilor pe actiuni depasind 22,4 milioane 

Euro, dar jumatate din aceasta suma a fost facuta 

doar cu doi emitenti. 

Gratie unei tranzactii foarte mari, DIGI a avut cea 
mai mare valoare tranzactionata, de peste 45,6 

milioane lei. La foarte mare distanta, cu 11 

milioane de lei, pe doi s-a clasat SNP, care a inchis 

in crestere cu 1,89%. Pe piata principala, SNG a 

ramas pe locul trei, cu 9,1 milioane lei si o crestere 

mai mare decat scaderea anterioara, peste 3%.   
Au fost 14 de emitenti care au depasit 1 milion de 

lei valoare a tranzactiilor, intre care un structurat. 

TLV si M au avut printre cele mai mici aprecieri, 
sub 1%. La fel ca TLV, BRD a inchis pe plus, dar 

departe de maximele zilei. In schimb, TRP, ONE 

sau TTS s-au apreciat cu peste 3,6%. FP a crescut 
cu 2% si, dupa inchiderea pietei, a anuntat un 

dividend brut de 0,125 lei/actiune pentru 2021. 

Sinteza sedintei de tranzactionare  
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Grupul Electrica (EL) a raportat o pierdere de 552,9 milioane de lei pentru anul trecut, faţă de 
un profit de 387,5 milioane de lei în 2020, pe fondul creşterii masive a costurilor cu energia 

electrică şi gazele achiziţionate, după cum reiese din raportul emitentului publicat, ieri, pe site-
ul BVB. (bursa.ro) 

 
Acţiunile Grup Şerban Holding, companie din ţara noastră activă în mai multe domenii din 

agricultură, vor intra începând de astăzi la tranzacţionare în Piaţa AeRO a Bursei de Valori 
Bucureşti (BVB), sub simbolul GSH. (bursa.ro) 

 
Evergent Investments raportează un profit de 46,4 milioane de lei pe anul trecut, în creştere cu 
circa 700%. Câştig net de 103 mil. lei realizat din vânzarea activelor. (zf.ro) 

 
Biofarm București (BIO), societate din portofoliul SIF-urilor, a realizat în anul 2021 venituri din 

vânzări de 239,04 milioane lei, în urcare cu 10,45% față de cele de 216,42 milioane lei din 
exercițiul finanicar precedent. (profit.ro) 

 
Sipex, companie de distribuţie de materiale şi finisaje pentru construcţii, a încheiat vineri, 25 

februarie 2022, plasamentul privat de acţiuni prin care a atras de la investitori suma de 10,62 
milioane de lei, reprezentând circa 8%-9% din capitalul social al societăţii, arată datele BVB. 

(zf.ro) 
 

După etapa de panică ce s-a consumat la debutul sesiunii de joi, bursa a avut un ricoșeu puternic, 
toate acțiunile care au depășit reperul unor schimburi de 100.000 de lei, cu execepția Biofarm, 

având închideri „pe verde”. Aparenta stagnare a conflictului din Ucraina a încurajat investitorii de 
pe bursele lumii să se activeze la cumpărare. (profit.ro) 
 

BCR încheie 2021 cu profit de 1,4 mld. lei, în creştere cu 73% faţă de 2020. Venitul operaţional 
a crescut cu 6,9%, la 3,79 miliarde lei, determinat de un volum de business mai mare. (zf.ro) 

 
 

 

 

https://www.bursa.ro/grupul-electrica-raporteaza-o-pierdere-de-552-9-milioane-lei-pentru-anul-trecut-27087541
https://www.bursa.ro/incepand-de-astazi-actiunile-grup-serban-holding-intra-la-tranzactionare-in-piata-aero-08887540
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/evergent-investments-raporteaza-un-profit-de-46-4-milioane-de-lei-pe-20553593
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/biofarm-isi-majoreaza-profitul-net-cu-10-20619323
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/sipex-company-atrage-10-6-mil-lei-de-la-investitori-listarea-pe-aero-20553954
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/financiar/piata-de-capital/sesiune-cu-reveniri-consistente-la-bvb-tranzactii-de-45-milioane-lei-pe-actiunile-digi-20616977
https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/bcr-incheie-2021-cu-profit-de-1-4-mld-lei-in-crestere-cu-73-fata-de-20562773


 
 

  

 

 

 
 

Indice Valoare Variatie % 

BET 12.891,69 1,80% 

BET-TR 22.959,69 1,80% 

BET-BK 2.421,56 2,46% 

BETPlus 1.921,04 1,79% 

BET-FI 50.078,36 2,21% 

BET-NG 838,35 2,00% 

BET-XT 1.119,81 1,91% 

BET-XT-TR 1.990,73 1,91% 

BETAeRO 1.006,68 3,14% 

ROTX 27.952,88 1,73% 
 

Evolutia indicilor BVB la inchiderea sedintei de 

tranzactionare din data de 25 februarie 2022.  

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiuna Pietele astazi.    

Evolutie indici 

Platforma de tranzactionare cu 

functionalitate extinsa: lansare, 

modificare, anulare ordine de 
vanzare si cumparare, urmarire 

cotatii in timp real si adancimea 

piata, vizualizare portofoliu. 

Platforma este accesibila la 

adresa: 

www.cotatiibursiere.ro 

 

  

 

 

 

Servicii Email 
ESTtrade Confirm: confirmari 

ale tranzactiilor efectuate se 

transmit automat pe email. 

ESTtrade Comunicat: toate 

comunicatele emitentilor din 

portofoliu ajung in Inbox. 

ESTtrade Financiar: sumar pe 
mail a tuturor operatiunilor 

financiare din ziua curenta. 

ESTtrade Dividend: mesaj de 

confirmare a depunerilor 
contravalorilor dividendelor 

actiunilor detinute in portofoliu 

 

 

ESTtrade 

Top Valoare 

Emitent Ultimul Pret Valoare (lei) 

DIGI 41,7000 45.673.501,60 

SNP 0,4585 11.126.726,40 

SNG 38,1500 9.132.976,75 

 

Top Volum 

Emitent Ultimul Pret Volum 

SNP 0,4585 24.224.676 

TLV 2,6200 3.114.649 

FP 2,0000 1.654.073 

 

Topul tranzactiilor inregistrate pe piata reglementata a 

BVB in data de 25 februarie 2022. 

Datele se regasesc pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti 

in sectiunea Pietele astazi. 

Top tranzactionare 
Sursa: www.bvb.ro 
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Sursa: www.bvb.ro 

https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=DIGI
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNG
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SNP
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TLV
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=FP
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Societatea a fost infiintata in anul 1995, odata 

cu piata reglementata de capital din Romania, 
avand c unic obiect de activitate de la momentul 

infiintarii si pana la ora actuala serviciile de 

investitii financiare. 

 

ESTINVEST S.A. este una dintre cele mai active 

firme de pe piata de capital romaneasca, este 

membru al Bursei de Valori Bucuresti si membru 

al Asociatiei Brokerilor. 

 

ESTINVEST S.A. este o firma dinamica, cu un 

personal tanar si ambitios, avand o buna 

pregatire profesionala. 

 

ESTINVEST 

Societatea de Servicii de 

Investitii Financiare  
ESTINVEST SA 

 
Sediul central: Str.Republicii, 

Nr.9, Focsani, Vrancea, Romania 
 

Tel:0237 238900; 0728 282 012 

 

Website: www.cotatiibursiere.ro 
www.estinvest.ro 

Email: contact@estinvest.ro  

 

ESTINVEST SA 

Str. Republicii Nr.9, Focsani, Judet Vrancea, Romania, Nr. O.R.C. J39/663/1995, CUI 8017326 

Telefon: 0237 238 900, Fax: 0237 237 471, www.estinvest.ro, https://www.cotatiibursiere.ro/ 

Decizie autorizare 2668/05.08.2003, Nr.Reg. ASF PJR01SSIF/390040/24.05.2006 

 

Acest material este publicat de catre ESTINVEST SA, societate de servicii de investitii financiare si are un 

scop informativ, neconstituind o recomandare de cumparare sau de vanzare a unor instrumente financiare.  

Datele utilizate pentru redactarea materialului au fost obtinute din surse considerate de noi a fi de incredere, 

insa nu putem garanta corectitudinea si exhaustivitatea lor. 

Este recomandabil ca o decizie de investire sa fie luata dupa consultarea mai multor surse de informare 

diferite. Investitorii sunt anuntati ca orice strategie, grafic, metodologie sau model sunt mai degraba forme 

de estimare si nu pot garanta un profit cert. Investitia in instrumente financiare este caracterizata prin 

riscuri, inclusiv riscul unor pierderi pentru investitori.  

Estinvest SA si realizatorii acestui buletin nu isi asuma nici un fel de obligatie pentru eventuale pierderi 

suferite in urma folosirii acestor informatii. 

Reproducerea integrala sau partiala a continutului acestui raport este posibila numai cu acordul 

prealabil scris al ESTINVEST. 

http://www.cotatiibursiere.ro/
http://www.estinvest.ro/

